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ABSTRACT 

This quantitative study discusses the regulations governing the work of mosques and 

schools of the Holy Quran in the Sultanate of Oman. The problem is that there are many 

deficiencies in terms of administrative, technical and legal in the regulation of the mosques 

work for the year (2010), also for the regulation issued  by the government in (1999) 

governing the work of the Koran schools; is not currently working in the ministry. Also, 

the occupants of the Quran teachers post; some of them are ministry employees, some of 

them are not qualified to fill this post carries the secondary school certificate, as well as 

the presence of volunteers for teaching are lacking quality standards, and they are not 

subjected to training or rehabilitation programs. Therefore, the research aims to discuss 

the regulations governing the work of mosques and schools of the Holy Quran in the 

Sultanate of Oman. The researcher uses the descriptive method, where the study 

community consists of the mosque's number of (200), as well as the agents in charge of 

the Quran schools (20) in Dhofar Governorate, questionnaire distributed to the entire study 

community, of which (167) were returned for analysis. The researcher prepared a 

questionnaire with two sections, first part of (17) paragraphs measures the role played by 

the Ministry of Awqaf and Religious Affairs in the development of the organizing 

regulations. The second part; includes the obstacles that were distributed in (22) 

paragraphs. The findings of the study indicated that: the need to develop regulations 

governing the work of mosques and schools of the Holy Quran, by the Ministry of Awqaf 

and Religious Affairs in the Sultanate of Oman that reached a high degree. The obstacles 

related to the staff working in the mosques department and the Holy Quran schools were 

first, followed by obstacles related to the environment, then the obstacles related to the 

mosques and the Koran schools, and finally the obstacles related to the ministry. 

Keywords: organizing regulations, mosques working, Quran schools.   



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 70 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 

 ملخص ال

 

الكثري   وتكمن املشكلة بوجود  .اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي بسلطنة عمان تناقش هذه الدراسة الكمية  
أما فيما خيص الالئحة  ،(2010عام )لالئحة  املنظمة لعمل املساجد  اليف الناحية اإلدارية والفنية والقانونية من القصور من

كذلك فإّن شاغلي وظيفة .  ال يُعمل هبا حاليا يف الوزارةف(  1999املنظمة لعمل مدارس القرآن الكرمي احلكومية الصادرة عام )
فضال عن  ،معلم القرآن الكرمي؛ منهم من هو موظف بالوزارة، وبعضهم غري مؤهل لشغل هذه الوظيفة حيمل الشهادة الثانوية

 ، وهم ال خيضعون لربامج تدريبية أو تأهيلية. لذا يهدف البحثيةعنو ملعايري ال يفتقرونني ومتطوعات للتدريس، وجود متطوع
تكون ث يح يستخدم الباحث املنهج الوصفي، اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي بسلطنة عمان. مناقشة

القائمني على مدارس القرآن الكرمي البالغ عددهم   كالءالو كذلك    ،(200عددهم )و جمتمع الدراسة من القائمني على املساجد  
( فقرة، يقيس الدور الذي تقوم به ووزارة 17) ناجلزء األول: م قام الباحث بإعداد استبانة تكون . ( يف حمافظة ظفار20)

وزعت  ( فقرة.22)اليت توزعت على  تاجلزء الثاين: يشتمل على املعوقا، األوقاف والشؤون الدينية يف تطوير اللوائح املنظمة
حمور دور وزارة األوقاف والشؤون يف  أشارت نتائج الدراسة إىل:  ( صاحلة للتحليل.  167على كامل جمتمع الدراسة، أعيد منها )

ية. قد جاءت بدرجة عال تطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرميل ؛ إىل أن احلاجةالدينية بسلطنة عمان 
حلت املعوقات املرتبطة باملوظفني العاملني بدائرة املساجد ومدارس القرآن ؛  عوقاتاملتضح وجود تقارب كبري بني جماالت  كما ا

ملعوقات ، وأخرياا املعوقات املرتبطة بالقائمني على املساجد ومدارس القرآن ، مث ملعوقات املتعلقة بالبيئة ثانياا ، تليها الكرمي أوالا 
 .املتعلقة بالوزارة

 .ومدارس القرآن  ،عمل املساجد  ،اللوائح املنظمةكلمات مفتاحية:  
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 المقدمة
يفي ﴿اهلل تعاىل، بل أجل مايقوم به املسلم يف هذه الدنيا. يقول اهلل تعاىل:  ال شّك أن بناء املساجد من األعمال اليت تقرب إىل  

َن اللَُّه َأْن تُ ْرَفَع َويُْذَكَر فييَها اْْسُُه ُيَسبُِّح َلُه فييَها بياْلُغُدوِّ َواْْلَصالي  َارٌَة َواَل بَ ْيٌع َعْن ذيْكري اللَّهي وَ  (36) بُ ُيوٍت أَذي ْم ِتي يهي إيقَامي ريَجاٌل اَل تُ ْلهي
ا تَ تَ َقلَُّب فييهي اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصارُ  اَلةي َوإييَتاءي الزََّكاةي خَيَاُفوَن يَ ْوما ْن َفْضليهي َواللَُّه   (37) الصَّ ُلوا َويَزييَدُهْم مي ليَيْجزييَ ُهُم اللَُّه َأْحَسَن َما َعمي

َسابٍ   أجّل األعمال وأعالها منزلة.   ، فإهنا من(37-36النور )  ﴾يَ ْرُزُق َمْن َيَشاُء بيَغرْيي حي

إهنا بيوت اهلل يف األرض، وهي أحب البقاع إىل اهلل يف األرض. فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
(. وحّث النيب صلى اهلل عليه 671قال: }أحب البالد إىل اهلل مساجدها وأبغض البالد إىل اهلل أسواقها{ )صحيح مسلم 

اهلل عليه وسلم: }من بىن هلل بيتاا يف األرض بىن اهلل تعال له بيتاا يف اجلنة{ )صحيح  وسلم على بناءها قال املصطفى صلى
(. فلم تكن املساجد للصالة فقط، ولكن كانت لكافة شؤون حياة املسلمني ومنها تعليم القرآن الكرمي. وكان 450البخاري 

س، وكان من هؤالء الصحابة أيب بن كعب وأنس بن مالك النيب صلى اهلل عليه وسلم يعلم أصحابه القرآن ليبلغوه ويعلموا النا
 رضي اهلل عنهم. وعلى طريقته سار اخللفاء الراشدون رضي اهلل عنهم من بعده، فقاموا بتعليم الناس القرآن الكرمي وتعليم الدين. 

وإدارة املساجد ألن اجملتمعات فوجود االختالف والتفاوت من طبيعة البشر فنجد من يهتم يف تطوير وسائل تدريس القرآن الكرمي  
ختتلف ذلك بعدما توسعت رقعة بالد املسلمني وكذلك تطور العصر الذي اصبح ضرورة حياتية اليت اليكاد خيلو منه جمتمع 
وعلى تفاوت فإن على من وفقه اهلل تعاىل بأن يقوم على رسالة تعليم الناس القرآن الكرمي أو رسالة املسجد جيب عليه معرفة 

اع من أحكام وفنون ووسائل حبيث يسهم يف التطوير الن هذه األعمال هي أعظم مايتقرب به العبد هلل تعاىل، ولكن ماستط
تعليم الناس القرآن الكرمي أو القيام على إدارة املساجد من أجل القربات هلل تعاىل؛ حيث جيب تطويرها فال يتأتى ذلك إال 

ساهم يف االرتقاء، وكم من اناس تصدروا القيام على مدارس القرآن الكرمي واملساجد بتطوير اللوائح وأنظمة تقنن العمل هبا وت
فنّفروا الناس من اإلقبال على هذه املواطن املباركة العظيمة بدال من هداية الناس إليها. فلكل جمتمع مشكالته وآلياته ومفاهيمه 

 وقيمه وأعرافه وطرائق تعامله. 

تعود لكتابة يف املوضوع ألجل تطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي. و من هنا استشعر الباحث ضرورة ا
من  ن الباحث جزءٌ أل ،تطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي  الرغبة يف أسباب كتابة هذا املوضوع إىل

 املسامهة يف إجياد معايري منظمة الختيار من يتوىل إدارة املساجد   إىل  فهو يسعى الباحث من خالل هذه الدراسةهذه املنظومة،  
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كذلك تطوير االشرتاطات الوظيفية لشاغلي وظيفة معلم القرآن الكرمي وفق املعايري الرتبوية، واحلرص   .ومدارس القرآن الكرمي 
 اإلشراف على املساجد ومدارس القرآن الكرمي.  يفعلى تفعيل كادر اإلدارة 

الذي كان يف املساجد ومن مث  -الكتاتيب–امتداد لنظام تعليم القرآن الكرمي سابقا  ؛القرآن الكرمي يف سلطنة عمان م إّن تعلي
اليت يفرتض أن تكون مؤسسة تعليمّية تربوية يتلّقى فيها الطالب املعرفة   ،تطور احلال إىل أن أٌقيمت مدارس لتعليم القرآن الكرمي 

سيما القرآن الكرمي، وعند التحّدث عن املدرسة ال ميكننا أن نفّصل احلديث عن اجملتمع وما ختّلفه يف خمتلف اجملاالت الشرعية ال
 .من أثر عليه؛ ألن املدارس املثال للمجتمع املصغر

جاءت األوامر السامية حلضرة وهلذا حرصت  القيادة احلكيمة يف سلطنة عمان على االهتمام باملساجد ومدارس القرآن الكرمي، ف
بإنشاء وزارة األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان مبرسوم سلطاين   -حفظه اهلل–احب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد  ص

 آنفاا، املرسوم السلطاين وحدد .ما كانت األوقاف والشؤون اإلسالمية تتبع وزارة العدلحين 1997عام  84/97رقم 
  .اختصاصات الوزارة

 مشكلة البحث

حني صدر   2003كانت املساجد ومدارس القرآن الكرمي يف سلطنة عمان تتبع املديرية العامة للوعظ وشؤون االئمة حىت سنة  
قرآن الكرمي. لكن رغم كل ذلك؛ إال إن اللوائح  مرسوم سلطاين يقضي بإنشاء مديرية عامة تعين بشؤون املساجد ومدارس ال

املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي بسلطنة عمان بقيت دون تطوير. إْذ مل تقم الوزارة بتطويرها. فالالئحة  املنظمة 
ري من القصور من ( اليت يُعمل هبا إىل وقتنا هذا. يوجد هبا الكث955( بقرار وزاري رقم )  2010لعمل املساجد صدرت عام )

الناحية اإلدارية والفنية والقانونية. وهذا ما سيقوم الباحث مبناقشته يف فصول الدراسة، وسيظهر مدى احلاجة لتطوير الئحة 
( اليت ال يُعمل هبا حاليا 1999املساجد. وأما فيما خيص الالئحة املنظمة لعمل مدارس القرآن الكرمي احلكومية الصادرة عام )

دمها. يف الوزار   ة، رغم أهنا الئحة يفرتض أن تساهم يف تطوير العمل  مبدارس القرآن، لكنه ال يُعمل هبا لقي

 

http://usimoe.usim.edu.my/moodle/mod/resource/view.php?id=177
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نظرا ألن الباحث يعمل بوظيفة باحث قانوين باملديرية العامة للمساجد ومدارس القرآن الكرمي، بوزارة األوقاف والشؤون الدينية  
م التنسيق واملتابعة بذات املديرية، واطالعه على اللوائح والقوانني املنظمة بسلطنة عمان ، مث نُدَب للقيام بأعمال رئيس قس

 للمساجد ومدارس القرآن الكرمي، فقد تبني له؛ أن مدارس القرآن الكرمي التابعة لوزارة األوقاف، إما أن تكون قاعة 

متعددة األغراض ملحقة مبسجد، أو يكون التدريس يف مصلى للنساء باجلامع، أو مببىن مستقل مستأجر من قبل الوزارة، أو 
مببىن مستقل أُقيم جبهود أهلية. كذلك فإّن شاغلي وظيفة معلم القرآن الكرمي؛ منهم من هو موظف بالوزارة، وبعضهم غري 

ثانوية وليس شهادة تربوية، وال ُتسند إليهم دورات تأهيلية كافية يف التدريس؛ مما مؤهل لشغل هذه الوظيفة حيمل الشهادة ال
يسهم يف ضعف اجلانب الرتبوي لدى املعلمني. فضال عن وجود متطوعني ومتطوعات للتدريس، مبعزل عن املعايري العاملية 

 أو تأهيلية. املنظمة، سواء للمدارس أو الكادر التدريسي، وهم ال خيضعون لربامج تدريبية  

لذا أصبح من الضروري تطوير اللوائح املنظمة؛ سواء للمساجد أو مدارس القرآن الكرمي، لرتتقي باملسجد و مدارس تعليم القرآن 
الكرمي. وال يتأت ذلك إال بعمل الدراسات والبحوث والندوات اليت من شأهنا التطوير. وعليه تتبلور مشكلة البحث يف دراسة  

 ة األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي. مدى تطوير وزار 

 :أهداف البحث
 املساجد ومدارس القرآن.   اللوائح املنظمة لعملدور وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف تطوير    مناقشة .أ

 املساجد مدارس القرآن الكرمي ووضع احللول.  تطوير اللوائح املنظمة لعملاملعوقات اليت تواجه   تشخيص .ب

 سابقة:ال  اساتر دال

 الدراسات التي تناولت دور المسجد.
م(: هدفت إىل الكشف عن فضل املساجد ودورها يف الدعوة والتعليم، ودور احلكومة السعودية يف دعمها، 1999اخلزمي )

 وواجب املسلمني حنو صيانة املساجد واحلفاظ عليها، استخدم الباحث املنهج الوصفي وتوصلت الدراسة إىل نتائج منها: 

: قراءة القرآن، إقامة احلدود، األكل، عقد النكاح، جد هي على الرتتيبأهم األمور املباحة واليت جيوز فعلها يف املس -
 التقاضي يف احلقوق والديون.
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 للمسجد أدوار كثرية منها تعليمية ودعوية واجتماعية. -

 وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري وبصفة خاصة معرفة أدوار املسجد يف اجملتمع اإلسالمي.

م(: هدفت إىل الكشف عن الدور االمين الشامل الذي تقوم به املساجد حبق اجملتمع السعودي، 2002دراسة السحيم )
وقامت الدراسة ايضا ببيان اجلوانب االمنية اليت ميكن للمسجد املسامهة هبا، وكان املنهج املتبع للدراسة هو املنهج الوصفي ، 

  وتوصلت الدراسة إىل نتائج ومن أمهها :

 املسجد يساهم يف جوانب األمن الشامل بوجه عام . -
 ينسجم دور املسجد مع اختصاصه وال يتداخل مع مهام اجلهات االخرى. -
 يسهم املسجد يف اجلوانب املختلفة لألمن الشامل.  -
ياء ، من العوامل املسيئة لدور املسجد بشكل عام : ضعف التعاون بني املساجد ، وتقارب املساجد يف املناطق واألح -

 وكثرهتا وسوء توزيعها 
واستفاد الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري وبصفة خاصة يف معرفة جوانب األمن الشامل اليت تساهم فيه املسجد 

 وكذلك البد من وجود تعاون بني املساجد وأن يكون توزيع املساجد يف املناطق واألحياء بطريقة مقننة وفق االحتياج.

هدفت الدراسة إىل البحث عن الدور االجتماعي للمسجد يف حياة الشباب وهدفت أيضا إىل أنه البد من م: 2008نعيمة 
توفري املوارد املالية للمسجد وكذلك  إسناد  إدارة املسجد إىل كوادر مؤهلة الدارة املساجد حىت يقدم  املسجد خدمات متنوعة 

 املنهج الوصفي، كانت أهم نتائج الدراسة :   من خالهلا ِتسيدا لدوره التنموي، واستخدمت الباحثة

 املسجد أحدى املؤسسات الرتبوية ذات الدور املباشر يف التاثري على حياة الفرد املسلم وسلوكياته  -
يعد  املسجد البيئة املناسبة للمعرفة الدينية وغرس القيم ،وذلك بسبب اللقاء املباشر بني الداعي واالفراد يف جو من  -

 ، خبالف وسائل االتصال االخرى  الود واالخاء
يف املسجد يشعر املسلم باملساواة احلقيقة ، حيث يقف الكل سواسية بني يدي اهلل ، وكذلك الكل جيتمع يف املسجد  -

 مبختلف طبقات اجملتمع املسلم.
 املسجد له تأثري بالغ وشامل على حياة الشباب الثقافية والنفسية واالجتماعية -

 هذه الدراسة يف اإلطار النظري وبصفة خاصة عن الدور االجتماعي للمسجد يف حياة الشباب املسلم.  وقد استفاد الباحث من
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م: هدفت الدراسة اىل التعرف على الدور الذي يقوم به املسجد يف التنشئة االجتماعية والوقاية من 2013دراسة الصاري 
االحنراف يف ليبيا وبالتحديد يف مساجد مدينة زلينت ، حيث استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي، وتوصلت 

 الدراسة إىل نتائج عدة منها: 

 للمسجد دور يف العبادة مما ينشأ يف األفراد تنشئة اجتماعية ويقّيهم من االحنراف. -
املسجد له دور توجيهي للمجتمع اإلسالمي عن طريق االلتقاء واالجتماعات الدينية  باألفراد يف املسجد مما يساهم من  -

 الوقاية من االحنراف وينشئهم تنشئة اجتماعية.
ل اخلطب الدينية والدروس وحلق القرآن الكرمي وغريها من األنشطة الدينية التعليمية اليت املسجد له دور تعليمي من خال -

 تساهم يف الوقاية من االحنراف 
وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف اإلطار النظري وبصفة خاصة على الدور الذي يقوم به املسجد يف التنشئة االجتماعية 

 والوقاية من االحنراف.

 ات التي تناولت دور مدارس تحفيظ القرآن الكريم.الدراس
م(: هدفت الدراسة إىل الوقوف على تطور نظام التعليم يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي )مكة ،جدة ، 1997دراسة الغامدي )

اإلداري والفين ،   الطائف( من حيث سياستها ، وأهدافها ، وإدارهتا ، وشروط القبول فيها ، ومدة الدراسة ، ومواعيدها، وجهازها
وقد استخدم الباحث املنهج التارخيي ملعرفة ماضي التعليم ، وكذلك استخدم املنهج الوصفي لوصف الواقع احلايل للتعليم يف مدارس 

 حتفيظ القرآن الكرمي ، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اْلتية: 
ا ، لدى الطا -  لب إلعداد جيل من الشباب الصاحل.ضرورة العناية بكتاب اهلل حفظاا وتالوةا وِتويدا
ضرورة تركيز هذه املدارس على قياس اجلانب التحصيلي للطالب ، وتقدمي جوائز نقدية وعينية للمتفوقني يف تالوته وتعليم  -

 القراءات السبع املتواترة مع مراجع القرآن الكرمي كامالا يف املرحلة الثانوية.
إلطار النظري وبصفة خاصة يف معرفة تطور نظام التعليم مدارس حتفيظ القرآن الكرمي يف وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف ا

 مكة وجدة والطائف باململكة العربية السعودية.

م(: هدفت التعرف على مهام مجعية القرآن الكرمي مبكة املكرمة، وجهودها ومدى حتقيق اجلمعية 2001دراسة عبداحلكيم )
 نظر مشريف اجلمعية ، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة نتائج أمهها :  ألهدافها الرتبوية من وجهة
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ا يف توجيه احلفاظ حنو املشاركة يف الربامج اإلعالمية.. -  أن اجلمعية تؤدي دوراا مهما
 اجلمعية تؤدي دوراا تربويا مهما يف تنشئة املواطن الصاحل. -
 ة والهتتم بإقامة الدورات العلمية الرتبوية ملنتسيبها. اجلمعية تعاين من ضعف مواردها املالي -

 استفاد الباحث من هذه الدراسة يف التعرف على دور مجعية القرآن الكرمي مبكة املكرمة.

 منهج الدراسة.
ومعاجلتها  ستخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي، الذي يقوم على وصف الواقع، ومجع البيانات عنه، مث تصنيفها، ا

 إحصائياا، واستخراج النتائج منها.
( وكذلك القائمني على 200البالغ عددهم )القائمني على املساجد  يتكون جمتمع الدراسة من: مجتمع الدراسة والعينات

 يف حمافظة ظفار.(  20البالغ عددهم )   –وكالء –مدارس القرآن الكرمي  
مدى تطوير اللوائح  لتعرف على  ا  مع البيانات، ألجلمخاسي جل  ليكرت  مقياسقام الباحث بإعداد استبانة وفق  :  أدوات البحث

الباحث  استعان . على املساجد ومدارس القرآن الكرمينيمن وجهة نظر القائم  ،املساجد ومدارس القرآن الكرمي  املنظمة لعمل
زيارة ، مراجعة اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي، القيام بيف إعداد االستبانة: االستعانة بالدراسات السابقة

 جزئني:( فقرة موزعة يف 39)  عداد استبانة تتكون منإ  ومت  بالقائمني عليها.  وااللتقاءملساجد ومدارس القرآن الكرمي  ا
 تطوير اللوائح املنظمة للعمل.ووزارة يف  ال، يقيس الدور الذي تقوم به  ةر ( فق17)على    اجلزء األول: يشتمل

 :الكرمي   لتطوير رسالة املساجد ومدارس القرآن   طلوباملعوقات اليت حتول دون حتقيق الدور امل( فقرة تقيس  22من )اجلزء الثاين:  
 .ات( فقر 7)  كون منتتمعوقات تتعلق بالوزارة،   -
 ( فقرات.6املوظفني بلغت )معوقات تتعلق ب -
 . ( فقرات3)  معوقات تتعلق بالبيئة اشتملت -
 ( فقرات.6معوقات تتعلق بالقائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي ) -

للتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة، فقد عرضت على جمموعة من احملكمني من املتخصصني يف طرق صدق األداة: 
التدريس، وعلم النفس، والعلوم اإلسالمية، والقانون، واملناهج، واجلودة، الذين مت اختيارهم من عدد من املؤسسات العلمية 

 لعلوم الشرعية املديرية العامة لألوقاف والشؤون الدينية بظفار، واملديرية بالسلطنة، هي: جامعة ظفار، كلية الربميي اجلامعية، كلية ا
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العامة للمساجد ومدارس القرآن الكرمي، وإدارة األوقاف والشؤون الدينية جبنوب الباطنة، وإدارة األوقاف والشؤون الدينية بشمال 

 الشرقية. 
الحظاهتم، وطُلب إليهم احلكم على فقرات االستبانة من حيث ( حمكمني، مت االستفادة من آرائهم وم9بلغ عدد احملكمني )

دقة الصياغة، وإجراء التعديل املناسب، واقرتاح فقرات إضافية أخرى مناسبة. وبعد ِتميع آراء احملكمني مت تعديل االستبانة 
 ( فقرة.39)حبذف بعض الفقرات، وتعديل بعضها، وإضافة فقرات اخرى وقد أصبحت بصورهتا النهائية تتكون من  

( من القائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي ومعلمي 30للتحقق من صدق أداة البحث مت تطبيقها على )  ثبات األداة:
القرآن الكرمي ومشريف املساجد وموظفي بدائرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي، من غري أفراد عينة الدراسة يف حمافظة ظفار. 

( 0,93الثبات بطريقة )ألفا كرونباخ( للتحقق من االتساق الداخلي لألداة، حيث بلغ معامل الثبات )  وقد مت استخراج معامل
إىل صالحية و تتمتع بدالالت الثبات  اوإهنويعترب هذا املعامل مرتفعاا مما يدل على اتساق االستبانة وصالحيتها للتطبيق، 

 . استخدامها ألغراض هذه الدراسة
ئرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي واملساجد ومدارس القرآن الكرمي وقام بتوزيع االستبانات عليهم، مث كان قام الباحث بزيارة دا

( استبانة، مت ادخال البيانات إىل احلاسوب وإجراء التحليالت اإلحصائية املناسبة لإلجابة 164عدد االستبانات اليت مجعت )
 ها. عن أسئلة الدراسة، واستخراج النتائج ومناقشت

( 4.49  –  3.50)    ( مرتفعة جدا،  5.00  –  4.50: )النتيجة اليت تقابل املتوسط احلسايب  تفسريوقد اعتمد املعيار اْليت يف  
 .( متدنية جداا 1.49  –  1.00( متدنية، )2.49 –  1.50( متوسطة ، )  3.49 –  2.50مرتفعة، ) 

 نتائج البحث
املساجد   اللوائح املنظمة لعملما دور وزارة األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان يف تطوير  لنتائج المتعلقة بالسؤال األول:  ا

  ومدارس القرآن الكرمي؟
تطوير اللوائح  ة، لدور وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف  لإلجابة عن السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعياري

ومت ترتيب الفقرات ترتيبا تنازليا حسب درجة  (،1كما هو موضح يف اجلدول )  املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي،
 الفاعلية.

 املساجد ومدارس القرآن الكرمي  اللوائح املنظمة لعملالدينية يف تطوير    ( دور وزارة األوقاف والشؤون 1جدول )  
المتوسط   الفقرة  م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 درجة ال
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 مرتفعة جدا  0.81 4.76 قلة رعاية شؤون املساجد ومدارس القرآن الكرمي   1
 مرتفعة جدا  0.65 4.70 قلة تشييد املساجد ومدارس القرآن الكرمي على نفقة الوزارة.  2
 مرتفعة جدا  0.64 4.65 كفيلة بدعم املساجد ومدارس القرآن الكرمي عدم وضع مشروعات   3
 مرتفعة جدا  0.68 4.65 عدم وضع اخلطط الالزمة إلدارة املساجد ومدارس القرآن الكرمي  4
 مرتفعة جدا  0.60 4.63 قلة صيانة املساجد ومدارس القرآن الكرمي على نفقة الوزارة  5
 مرتفعة جدا  0.68 4.57 لتطوير عمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي قلة الدراسات والبحوث   6
 مرتفعة جدا  0.70 4.54 عدم وجود مدارس قرآنية منوذجية  7
 مرتفعة جدا  0.81 4.52 قلة استغالل السلطة التنفيذية لضبط إدارة املساجد ومدارس القرآن الكرمي 8
 مرتفعة جدا  0.68 4.51 دارساملحكرا على املساجد و قلة تثقيف اجملتمع بأن أعمال اخلري ليست  9

 مرتفعة  0.74 4.45 عدم تطوير العملية التعليمية مبدارس القرآن الكرمي.  10
 مرتفعة  0.79 4.34 قلة تأثيث املساجد ومدارس القرآن الكرمي  11
 مرتفعة  0.94 4.27 . عدم وجود بنود مالية كافية لتغطي احتياجات املساجد ومدارس القرآن 12
 مرتفعة  0.85 4.21 قلة املتابعة ألعمال املساجد ومدارس القرآن الكرمي  13
 مرتفعة  0.85 4.19 قيَدْم الالئحة املنظمة لعمل مدارس القرآن الكرمي.  14
 مرتفعة  1.01 4.13 عدم التنسيق مع اجلهات املختصة لتأهيل معلمي القرآن الكرمي تربوياا.  15
 مرتفعة  1.02 3.84 امللحة إلصدار لوائح جديدة لعمل املساجد ومدارس القرآن. احلاجة  16
 مرتفعة  1.06 3.82 تقوم املساجد ومدارس القرآن الكرمي بنشر روح التعاون يف اجملتمع.  17

 مرتفعة  0.79 4.39 معدل المحور األول  
  

( أعاله أن متوسط استجابات أفراد العينة على احملور األول ككل جاءت بدرجة مرتفعة، إذ بلغ معدل 1يتضح من اجلدول )
(. حصلت الفقرات اْلتية على أعلى املتوسطات اليت جاءت مجيعها 0.79( واالحنراف املعياري )4.39) املتوسط احلسايب

قلة تشييد املساجد (. تليها 4.76، مبتوسط حسايب )املساجد ومدارس القرآن الكرمي قلة رعاية شؤون : مرتفعة جدابدرجة 
عدم وضع مشروعات كفيلة بدعم املساجد ومدارس مث  (.4.70مبتوسط حسايب ) ومدارس القرآن الكرمي على نفقة الوزارة

 .(4.65مبتوسط حسايب )  القرآن الكرمي
الشؤون الدينية يف تطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي تدل هذه النتيجة على أن دور وزارة األوقاف و 

نظر معلمي القرآن الكرمي، ) مرتفعة ( من وجهة  ليس وفق املطلوب واملأمول منها ودليل ذلك أن الفقرات جاءت بنتيجة
ووفقا للمعيار املتبع يف هذه  رآن الكرمي.والقائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي، وموظفي دائرة املساجد ومدارس الق

 ( فقرات على   9)    الدراسة ميكن القول أن مجيع فقرات هذا احملور تراوحت بني ) مرتفعة جدا ، ومرتفعة (، حيث حصلت
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 .ةفقر   (17على درجة فاعلية ) مرتفعة ( وذلك من جمموع الفقرات البالغ )  ات( فقر 8درجة فاعلية ) مرتفعة جدا (، وحصلت )

وزارة األوقاف والشؤون الدينية التقوم بتطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي، وال تقوم وهذا يؤكد أن 
بتأهيل القائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي، وعدم وضع مشروعات كفيلة بدعم املساجد ومدارس القرآن الكرمي، 

ة منها كوزارة ذات سيادة وفق اختصاصاهتا واألعمال املنوطة عليها وفق ماحددها املرسوم السلطاين وغريها من األدوار اليت مطلوب
( ويرى أفراد عينة الدراسة أن وزارة األوقاف والشؤون الدينية التقوم بتطوير العملية التعليمية ملدارس القرآن الكرمي، 97/84) رقم 

مما يدفع ويساهم يف عشوائية البناء ألن ليس هناك تنسيق مع اجلهة املختصة  وأن مواقع املساجد التليب احتياجات اجملتمع،
، وقد بتوزيع األراضي املخصصة للمساجد ومدارس القرآن الكرمي، حسب رؤية الوزارة يف بناء املساجد ومدارس القرآن الكرمي 

 يعزى ذلك ملا يلي :
 . ملساجد ومدارس القرآن الكرمي تطوير اللوائح املنظمة لعمل اإدراك أفراد العينة بأمهية   .1
 أفراد العينة.يف نفوس   املساجد ومدارس القرآن الكرمي مكانة   .2
 مواطن يتعبد فيها املسلم لربه.  املساجد ومدارس القرآن الكرمي كون   .3
ومدارس القرآن دور وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف تطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد إدراك أفراد العينة بأمهية  .4

 الكرمي.
( حلت يف الرتتيب  قلة رعاية شؤون املساجد ومدارس القرآن الكرمي ( )1)  ( يالحظ أن الفقرة  1وبالنظر إىل اجلدول السابق ) 

 ختصصاتعد    الرعاية) مرتفعة جدا ( وقد تعزى هذه النتيجة لكون هذه   (، وبدرجة فاعلية  4.76األول مبتوسط حسايب بلغ )  
عدم وضع مشروعات كفيلة بدعم املساجد ( )2وحلت الفقرة )  ،حددها املرسوم السلطاين للوزارةاليت  ختصاصات  االمن    أصيال

( ورمبا تعود هذه النتيجة لكون (، وبدرجة فاعلية )مرتفعة جداا 4.70( ثانيا مبتوسط حسايب مقدراه ) ومدارس القرآن الكرمي 
 الدينية التقوم بوضع مشروعات كفيلة بدعم املساجد ومدارس القرآن الكرمي.   وزارة األوقاف والشؤون أفراد العينة يعتقدون أن 

يف حني يالحظ أن أنه البد من توفري املوارد املالية.  ( اليت أشارت إىل   2008)  السحيم،  وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة  
قبل األخري مبتوسط الرتتيب  حلت يف  ، احلاجة امللحة إلصدار لوائح جديدة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي.  (15الفقرة )

 على الوزارةاعد يس احلاجة لتطوير اللوائح) مرتفعة(، وقد تعزى هذه نسبة إىل كون  (، وبدرجة فاعلية3.84حسايب مقداره )
وفق االختصاصات املنوطة عليها، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة عبداجلبار،   ضبط العمل يف املساجد ومدارس القرآن الكرمي 

 ( احلاجة إىل تطوير البنية اإلدارية والتنظيمة واملادية ملدارس حتفيظ القرآن الكرمي، مبا يوفر هلا القدرة على حتسني أدائها  2010)
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األخري  يف الرتتيبتقوم املساجد ومدارس القرآن الكرمي بنشر روح التعاون يف اجملتمع( ( )17وحلت الفقرة )وحتقيق أهدافها. 

قيام املساجد ومدارس القرآن الكرمي جبهود أهلية ويعزى ذلك إىل  .رتفعة(م) فاعلية  بدرجة (،3.82) مبتوسط حسايب مقداره
يقوم األهايل جبمع املال واملشاركة يف القيام على  يف غياب تام للوزارة عن دورها واختصاص من اختصاصاهتا األصيلة، حيث

املساجد أو املدارس مما يزيد ذلك من ترابط وتكافل ابناء اجملتمع ويكون ذلك سبب لنشر روح التعاون بينهم. وهذه النتيجة  
رس القرآن الكرمي أن املساجد ومداإىل    اأشارت  انتلال(  2013(، ودراسة حممد رمضان )2007تتفق مع نتائج دراسة السواط، )

 مواطن لاللتقاء ومن خالهلا ينتشر روح التعاون.
لإلجابة  ؟املساجد مدارس القرآن الكرمي  تطوير اللوائح املنظمة لعملاملعوقات اليت تواجه  ماالثاني: النتائج المتعلقة بالسؤال 

 :هي  عن هذا السؤال مت تصنيف املعوقات إىل أربعة جماالت
 .  بالوزارةمعوقات تتعلق   .أ

 باملوظفني بدائرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي.معوقات تتعلق   .ب
 بالبيئةمعوقات تتعلق   .ت
 بالقائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي.معوقات تتعلق   .ث

جملاالت، تلك اسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية التقديرات أفراد عينة الدراسة لولتحديد أهم املعوقات، حسبت املتو 
 :( تبني ذلك5،  4،  3،  2واجلداول: )

 بالوزارة: معوقات تتعلق  
 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمعوقات اليت تتعلق بالوزارة مرتبة تنازليا2جدول )

المتوسط   العبارة  ت
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة  1.05 4.43 قلة متابعة توفري احتياجات املساجد ومدارس القرآن الكرمي  1
 مرتفعة  0.90 4.42 قلة املتابعة ألعمال املساجد ومدارس القرآن الكرمي  2
 مرتفعة  1.11 4.28 قلة الدورات التدريبية لتأهيل الكادر الوظيفي  3
 مرتفعة  0.98 4.28 التأخري يف اجراءات اصدار تراخيص بناء الساجد ومدارس القرآن الكرمي 4
 مرتفعة  1.00 4.27 ضعف اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي  5
 مرتفعة  0.98 4.25 مواقع املساجد ومدارس القرآن الكرمي ال تليب احتياجات اجملتمع 6
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 مرتفعة  1.13 4.22 الوزارة مبشريف املساجد ومدارس القرآن الكرمي للقيام عليها. أن تكتفي  7
 مرتفعة  0.99 4.31 المعدل 

 

 – 4.22تراوحت متوسطاهتا احلسابية ما بني ) ؛ حنيجاءت بدرجة مرتفعة بالوزارة( أن املعوقات املرتبطة 2يوضح اجلدول )
(. جاءت أعلى الفقرات:  0.99( باحنراف معياري قدره )4.31) (. وقد بلغ معدل املتوسط احلسايب للفقرات كلها4.43

قلة املتابعة ألعمال (، تليها فقرة: 4.43، مبتوسط حسايب قدره )قلة متابعة توفري احتياجات املساجد ومدارس القرآن الكرمي 
أن تكتفي الوزارة مبشريف املساجد ومدارس  (، وحلت أخرياا فقرة:  4.42سايب قدره )، مبتوسط حاملساجد ومدارس القرآن الكرمي

 (.  4.22مبتوسط حسايب قدره )  القرآن الكرمي للقيام عليها
عدم القيام وزارة األوقاف والشؤون الدينية بواجبها املطلوب منها، وفق ما حدد هلا املشرِّع العماين، وقد يعزى ذلك إىل  

أبرز املعوقات اليت حتد من التطوير ، وكما ساهم هذا املعوق يف عدم تطوير الكوادر الوظيفية اإلدارية وكذلك وكان ذلك من 
؛ 2003دهيش، مع نتائج دراسات كل من )  الكوادر اليت تقوم على املساجد ومدارس القرآن الكرمي، وهذه النتيجة تتفق

اصبح ضروريا أن تكتفي الوزارة مبشريف ) :وقد حلت فقرة، ت منظمةاليت أشارت إىل ضرورة إعداد دورا(  2005والظاهري، 
 يف هناية قائمة املعوقات يف هذا اجملال حيث حصلت على متوسط حسايب بلغ  املساجد ومدارس القرآن الكرمي للقيام عليها( 

حبسب –)وكالء أو امناء  أن الوزارة تسند القيام على املساجد أو مدارس القرآن الكرمي ( ، وقد يعزى ذلك إىل 4.22) 
( لإلشراف على املساجد أو مدارس القرآن الكرمي مع وجود كوادر وظيفية خمصصة هلذه الوظائف مما يسبب تداخل -األحوال

  يف االختصاصات الوظيفية.
 المعوقات المرتبطة بالبيئة للمساجد ومدارس القرآن الكريم

 واالحنرافات املعيارية للمعوقات اليت تتعلق بالبيئة مرتبة تنازلياا ( املتوسطات احلسابية  3جدول )

المتوسط   الفقرة  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

املسافات بني األراضي املخصصة للمساجد ومدارس القرآن الكرمي، كثري   1
 منها اليتوافق مع اللوائح املنظمة لبنائها. 

 مرتفعة  1.05 4.03

 مرتفعة  1.12 3.87 املساجد ومدارس القرآن الكرمي من دون اسرتاِتية واضحة كثرة بناء  2
 مرتفعة  1.23 3.71 سبب كثرة بناء املساجد لالعتقاد بأن أعمال الرب واخلري فيها  3

 مرتفعة  1.13 3.87 المعدل
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بلغ  حيث، مرتفعة بدرجة مجيعها جاءت بالبيئة للمساجد ومدارس القرآن الكرمي؛( أن املعوقات املرتبطة 3يوضح اجلدول )
(. 3.71 – 4.03)ما بني للفقرات توسطات احلسابية املتراوحت  (. وقد3.87معدل املتوسط احلسايب لتلك املعوقات )

وجاءت يف مقدمة املعوقات فقرة: املسافات بني األراضي املخصصة للمساجد ومدارس القرآن الكرمي، كثري منها اليتوافق مع 
كثرة بناء املساجد ومدارس القرآن الكرمي من دون اسرتاتيجية )  فقرة:تلتها  (.  4.03املنظمة لبنائها مبتوسط حسايب قدره )  اللوائح

عدم وجود الئحة منظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن ، وقد يعزى ذلك إىل (3.87)بلغ متوسطها احلسايب  ( حنيواضحة
واقع. كذلك يعزى إىل غياب السرتاتيجية يف بناء املساجد ومدارس القرآن الكرمي. الكرمي تليب حاجات اجملتمع وتتماشى مع ال

 ( اليت أشارت إىل ضرورة تأهيل القائمني على دور حتفيظ القرآن الكرمي.1997وهذه النتيجة تتوافق مع نتائج دراسة الغامدي )
 

 الكريم )وكالء أو امناء بحسب األحوال(:  المعوقات التي تتعلق بالمواطنين القائمين على المساجد ومدارس القرآن
 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعوقات ختص القائمني 4جدول )

 على املساجد ومدارس القرآن الكرمي مرتبة تنازلياا 
المتوسط   الفقرة  م

 الحسابي 
االنحراف  

 المعياري 
 الدرجة 

لتتكيف مع أوضاع القائمني على املساجد  الالئحة املنظمة لعمل املساجد جاءت  1
 ومدارس القرآن 

 مرتفعة  1.25 3.82

 مرتفعة  1.32 3.66 عدم وجود معايري منظمة وحمكمة الختيار القائمني  2
 مرتفعة  1.27 3.54 التدخل يف أعمال مشرفني املساجد ومدارس القرآن الكرمي  3
 مرتفعة  1.33 3.51 املدارس تكون وراثياا. االعتقاد بأن القيام على إدارة املساجد أو  4
 مرتفعة  1.31 3.45 ضعف متابعة الوزارة ألعماهلم.  5
 متوسطة  1.29 3.38 قلة احلاصلني على املؤهالت األكادميية العليا  6

 مرتفعة  0.94 3.56 المعدل
 

 مرتفعة()  درجةالقرآن الكرمي جاءت مخسة منها ببالقائمني على املساجد ومدارس  أن املعوقات اليت تتعلق    يوضح اجلدول أعاله
للمعوقات اليت تتعلق بالقائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي احلسابية    املتوسطات، حيث تراوحت  وواحدة بدرجة وسط

 املساجد جاءت لتتكيف . جاءت أوالا فقرة: الالئحة املنظمة لعمل  (3.38  –  3.82ني ))وكالء أو امناء حبسب األحوال( ماب
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حصلت على املرتبة األوىل  (. اليت3.82مع أوضاع القائمني على املساجد ومدارس القرآن، اليت كان متوسطها احلسايب )

مبتوسط حسايب مقداره ) عدم وجود معايري منظمة وحمكمة الختيار القائمني( (، تلتها ) 3.82مبتوسط حسايب مقداره ) 
يعود القائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي يعدون سببا لعدم التطوير وهذا  راد العينة يرون أن  (، وهذا يعين أن أف  3.66

القائمني على املساجد ، كما أن عدم علم كثري من  وزارة األوقاف والشؤون الدينيةواملتمثل يف  التطوير وحسن اإلدارة  إىل غياب  
األهداف اليت من وضوح عدم أصال، أو بشروطها، وإجراءاهتا يؤدي إىل  هتابدورهم يف كيفية إدار  أو مدارس القرآن الكرمي 

املساجد ومدارس القرآن املعوق يصب بشكل مؤثر يف حتقيق  اميكن القول أن هذ  ،أجلها تُبين مدارس القرآن الكرمي واملساجد 
، ( إىل مثل هذه النتيجة2010،  عبداجلبار  ؛2007،  )السواط ،وقد خلصت نتائج دراسات كل منورسائلها  ألهدافها  الكرمي 

( بدرجة ) 3.38( يف املرتبة األخرية حيث بلغ متوسطة احلسايب )وجاءت فقرة )قلة احلاصلني على املؤهالت األكادميية العليا
اجراءات وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف اختيار القائمني على املساجد ومدارس  وقد يعزى ذلك إىل ضعف  ،متوسطة (

 الكرمي وقلة االهتمام باملؤهل العلمي.  القرآن
 المعوقات التي تتعلق بالموظفين العاملين بدائرة المساجد ومدارس القرآن الكريم:

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمعوقات اليت تتعلق باملوظفني5جدول )
 وإجراءاهتا مرتبة تنازلياا العاملني بدائرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي  

المتوسط   الفقرة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة  1.16 3.68 تغيري املوظفني بني وقت وآخر.  1
 مرتفعة  1.28 3.67 قلة اإلملام باللوائح واالنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي  2
 مرتفعة  1.25 3.63 املساجد ومدارس القرآن الكرميضعف التقومي املستمر ألداء القائمني على  3

 مرتفعة  1.16 3.56 قلة اإللتزام الكامل بالوقت احملدد لعمل مشريف مساجد أو مدارس القرآن الكرمي  4
 مرتفعة  1.17 3.54 عدم قيام املشرفني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي برفع تقارير دورية.  5
 متوسطة  1.22 3.11 ضعف اإلملام بطرق التدريس   6

 مرتفعة  0.91 3.54 المعدل
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جاءت مجيعها بدرجة باملوظفني العاملني بدائرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي؛ ( أن املعوقات اليت تتعلق 5يوضح اجلدول )

معدل املتوسطات احلسابية للفقرات . وقد بلغ (3.11 – 3.68)مرتفعة(، حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية ما بني )
(3.54.) 

قلة اإلملام باللوائح واالنظمة لعمل تلتها فقرة ) (.3.86جاءْت أوالا فقرة: )تغيري املوظفني بني وقت وآخر( مبتوسط قدره )
تغيري املوظفني بني وقت وآخر  وقد يعزى ذلك إىل( 3.67متوسطها احلسايب )حيث بلغ  ،(املساجد ومدارس القرآن الكرمي 

بدائرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي؛ مما يسبب ذلك عدم إملام املوظفني باللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن 
الكرمي؛ ألن العمل اإلداري حيتاج إىل ممارسة ووقت لكي يُبدع املوظف ويتمكن يف عمله. كما شكلت فقرة: )ضعف التقومي 

(؛ معوقا مهما لتطوير العمل يف 3.63مر ألداء القائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي( اليت جاءت مبتوسط )املست
املساجد ومدارس القرآن الكرمي، فكما هو معلوم أن التقييم املستمر ألداء القائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي سيساهم 

لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي فيما خيص القائمني على املساجد، ويعزى ذلك إىل يف معرفة مدى جناح اللوائح املنظمة 
املساجد ومدارس ، فكما هو معلوم أن ( )قلة االلتزام الكامل بالوقت احملدد لعمل مشريف مساجد أو مدارس القرآن الكرمي 

وبغياب عنصر الكادر حيتاج إىل دعم وتطوير لكادر بشري وهذا حباجة القرآن الكرمي حباجة إىل تطوير مستمر وكذلك هي 
إلزام لذا كان من األوىل بداية  تتطور اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي؛  فإنه من الصعب أن    التأهيل والتطوير

ق مع ما توصلت ، وهذا يتفلتطوير املوظفنيختصيص بنود مالية مناسبة ثابتة املوظفني بوظائفهم كال وفق اختصاصه، كذلك 
( اليت أشارت إىل أن مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي 2007) السواط،( وختتلف مع نتائج دراسة 2005)دراسة الظاهري  إليه

 .حتظى بالدعم املايل
 :كافة  المعوقاتمجمل    
 يف ضكل على حدة، نعر ات األربعة بصورة  عوقمن املجانب بعد استخراج املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية لكل   

 لتطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي.هذه اجملاالت ملعرفة اجملال الذي ميثل معوقاا   بيانات(  6اجلدول )
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 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملور املعوقات6جدول )

 ة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي مرتبة تنازلياا اليت حتول دون تطوير اللوائح املنظم 

عدد   الفقرة  م
 الفقرات 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

باملوظفني العاملني بدائرة املساجد ومدارس القرآن  املعوقات املرتبطة  1
 الكرمي. 

 مرتفعة  0.99 4.31 6

 مرتفعة  1.13 3.87 3 معوقات تتعلق بالبيئة.  2
معوقات تتعلق باملواطنني القائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي   3

 ) وكالء أو أمناء حبسب األحوال( 
 مرتفعة  0.94 3.56 6

 مرتفعة  0.91 3.54 7 معوقات تتعلق بالوزارة.  4
 مرتفعة  0.99 3.82 22 المعدل الكلي 

 

 (0.99باحنراف معياري ) ( 3.82العينة للمحور الثاين ككل بلغ )( أن متوسط استجابات أفراد 6يتضح من اجلدول )

  .وبدرجة ) مرتفعة (

املقارنة   (6يوضح اجلدول )  بعد استخراج املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية لكل جمال من اجملاالت األربعة بصورة عامة،
يتضح وجود للوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي. لتطوير املعرفة اجملال الذي ميثل معوقاا  ،بني هذه اجملاالت

املعوقات املرتبطة    ، حلت أوالا تطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي جماالت معوقات    كافة  تقارب كبري بني
  بالبيئة(، وحلت املعوقات املتعلقة  4.31)  سايب مقدارهح مبتوسط باملوظفني العاملني بدائرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي 

ثالثا مبتوسط  بالقائمني على املساجد ومدارس القرآن الكرمي (، وحلت املعوقات املرتبطة 3.87ثانيا مبتوسط حسايب مقداره ) 
نت األقل من اليت كا  (  3.54)  رابعا مبتوسط حسايب مقداره  بالوزارةاملعوقات املتعلقة    أخرياا   وحلت  (،  3.56حسايب مقداره )  

 حيث املعوقات.
هي ن تطوير اللوائح املنظمة ألعمال املساجد ومدارس القرآن الكرمي ويتبني من اجلدول السابق أن أكثر املعوقات اليت حتد م

تقدم  ، ورمبا يعود ذلك لقلة احلوافز التشجيعية اليتباملوظفني العاملني بدائرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي املعوقات املتعلقة 
 للموظفني من قبل الوزارة، وعدم تقدمي املوظفني االقرتاحات والدراسات والبحوث اليت من شأهنا تطوير اللوائح املنظمة لعمل 
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وزارة األوقاف والشؤون الدينية، وليس هناك تطوير للوائح    من قبل  حيظ املوظفون بالتأهيلإذ ال  املساجد ومدارس القرآن الكرمي،  

اليت تساهم يف ضبط أعمال املساجد ومدارس القرآن الكرمي، كذلك تساهم يف الرقي باملنظومة التعليمية بالنسبة ملدارس القران 
ما أوصت (، كذلك  2013، حممد رمضان )(1997دراسة الغامدي )  الكرمي، وتطوير اعمال املساجد. تتفق هذه النتيجة مع  

 .(1995والسدالن )  (2007)السواط  به دراستا كل من  
 :يف ضوء النتائج السابقة اليت توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث مبا يأيت  التوصيات:

فوائد لل  نظرا  ضرورة قيام وزارة األوقاف والشؤون الدينية بتطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي،   .1
ويعد هذا التطوير ختصص   وكذلك بيوت اهلل سبحانه وتعاىل،يف خدمة القرآن الكرمي    عن هذا التطويرالكبرية اليت تنتج  

أصيل من اختصاصات وزارة األوقاف والشؤون الدينية من خالل االهتمام باملدارس واملساجد الذي يستلزم تطوير 
فاهيم التمسك بالدين وامل ابناء اجملتمعيف شخصيات  تغرسآن الكرمي العمل هبا، نظرا مبا أن املساجد ومدارس القر 

 . القيادة الرشيدة يف سلطنة عمان تسعى إليها  النبيلة اليت    قيم الو 
مقارنة عدم تطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي حتديد مصادر الصعوبات اليت أدت إىل  .2

، كاحلاجة امللحة إلصدار لوائح جديدة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي.باجملموعات األخرى من املعوقات ،  
ود معايري منظمة وكذلك عدم وجود بنود مالية كافية لتغطي احتياجات املساجد ومدارس القرآن الكرمي، ومع عدم وج

 وحمكمة الختيار القائمني.
اجلوانب واملعارف واملهارات معلمي القرآن الكرمي واملوظفني بدائرة املساجد ومدارس القرآن الكرمي االهتمام بتأهيل  .3

 رميسواء بطرق التدريس بالنسبة للمعلمني أو قلة اإلملام باللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكاملتعلقة 
 .واليت كشفت الدراسة عن ضعفهم فيها

تكتفي وزارة األوقاف والشؤون الدينية مبشريف املساجد ومشريف املدارس بالقيام واإلشراف على املساجد ومدارس القرآن  .4
( الن ذلك يتداخل مع االختصاصات الوظيفية ملشريف -حبسب األحوال-الكرمي بدال من املواطنني )الوكالء أو امناء

د ومدارس القرآن الكرمي، فضال على أن املساجد ومدارس القرآن الكرمي تتبع لكيان ذي سيادة وهي وزارة املساج
األوقاف والشؤون الدينية وأن كال من املساجد ومدارس القرآن الكرمي تعترب مباين حكومية فال ميكن أن يديرها ويقوم 

  عليها إال من املؤسسة نفسها وفق ضوابط تنظم ذلك.
 ملؤهل الرتبوي شرطاا لاللتحاق بوظيفة معلم القرآن الكرمي، الن التدريس مهارة مكتسبة وعلم البد أن يُدرس. جعل ا .5
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 يقرتح الباحث إجراء الدراسات اْلتية:  ،يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسةالمقترحات:  

  املساجد ومدارس القرآن الكرمي.  دور وزارة األوقاف والشؤون الدينية بتطوير رسالة  إجراء دراسة للكشف عن .1

 املنظومة التعليمية مبدارس القرآن الكرمي.لتطوير    اسةر إجراء د .2

 أثر مسابقة حفظ القرآن الكرمي على التحصيل الدراسي لدى الطالب.  اسةر د .3

 الخاتمة:

مناقشة نتائج أسئلة البحث بشكل عام قام الباحث مبناقشة النتائج اليت توصل هلا عن طريق االستبانة وتضمنت املناقشة، 
واسئلة االستبانة بشكل خاص، من خالهلا ظهر جلياا األعمال اليت تقوم هبا وزارة األوقاف والشؤون الدينية، يف تطوير اللوائح  

ن تطوير اللوائح املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي، واألثر املرتتب على تطوير اللوائح املنظمة، واملعوقات اليت حتد م
املنظمة لعمل املساجد ومدارس القرآن الكرمي مث قام الباحث بكتابة توصيات الدراسة وكذلك مقرتحات الدراسة آمال من إخوانه  

 الباحثني االستفادة منها.
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